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RESEMINNE.

Några ord till frågan om patienternas deltagande

i arbete vid folksanatorier.

Af Karl Petrén.

Frågan om patienternas arbete vid folksanatorier här i

landet står, så vidt jag har mig bekant, på de flesta ställen

så, att man visserligen anser det vara riktigt ocdi lämpligt,

att de till en viss grad deltoge i arbete, men att det dock

visat sig vara förbundet med vissa svårigheter att förmå

patienterna härtill. I dagspressen har jag nyligen sett en

framställning om, hurusom det vid sanatoriet vid Sandviken

väl lyckats få patienterna att deltaga i arbetet. Då jag

nyligen under en resa varit i tillfälle att se ett sanatorium,

där man tydligen på det fullständigaste lyckats öfvervinna

hvarje ovilja hos patienterna mot arbete, så att det synbar-

ligen utfördes med den största lif och lust, vill kanske ett litet

meddelande härom ej alldeles sakna sitt intresse.

Det gäller ett folksanatorium vid Edinburgh, benämndt
The Royal Victoria Hospital for Consumption. Det är anlagdt

och organiseradt för få år sedan af den bekante, inom tuber-

kulosstriden framstående dr W. R. Philip i Edinburgh, hvilken
är icke minst berömd därför, att han upprättat den första

dispensär mot tuberkulos i världen —• nämligen för 25 år

sedan, alltså långt innan Calmette ledt den allmänna upp-
märksamheten på kontinenten på detta medel i tuberkulos-
kampen.

Vid det ifrågavarande sanatoriet, på c:a 100 sängar, hade
den principen blifvit genomförd, att patienterna ej blott här
och hvar hjälpte till i arbetet, utan de utförde i själfva verket
en mycket stor. ja den största delen af arbetet vid sanatoriet.
Philip betraktade äfven arbetet som ett viktigt led i kuren.
Patienterna äro indelade i grupper efter det mått af rörelse
resp. arbete, som tillätes dem. De bära till och med hvar
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sin dekoration i olika färger allt efter den grupp, de i detta

afseende tillhöra.

Först etter inträdet i sanatoriet får patienten, såsom väl

öfverallt är regeln, ligga till sängs under en tids observation;

dessa patienter utgöra första gruppen.

Därefter komma de öfver till den andra gruppen, då de

få vistas uppe samt få gå en föreskrifven vägsträcka växlande

mellan V4— 5 (engelska) mil, vare sig på jämn mark eller i

stigande terräng; härjämte föreskrifvas vissa respirationsöfningar

i det fria.

Senare öfverföras patienterna till de arbetandes grupp,

hvilken har 4 underafdelningar, allt efter de tillåtna, resp.

föreskrifna slagen af arbete. I gruppen A utföras endast föl-

jande lättare arbeten: att plocka upp papper, löf och andra

däremot svarande lättare sysselsättningar i det fria samt att

sticka eller sy.

I gruppen B öfvergår man till något tyngre arbeten:

att transportera lättare affall för parkens och trädgårdens

behof, att utföra lättare målningsarbete såsom af möbler,

stängsel o. s. v., duka, putsa silfver och mässing.

I gruppen C öfvergå patienterna till att räfsa, hacka, slå

gräs, samla löf, draga små kärror med hjälp, utföra annat

trädgårdsarbete som kräfver motsvarande ansträngning, tyngre

målningsarbete, rengöra golf. borsta skor, putsa knitvar, arbeta

i tvätten, tvätta och torka disken.

När de slutligen komma till »sista arbetsgraden», få de

utföra arbete sådant som dika, såga ved, bära eller rulla tunga

bördor för parkens behof eller andra ändamål, gifva bad

åt andra patienter, mangla tvätten, polera fönster, rengöra

golf, sopa gård splatsen, utföra snickeriarbeten eller arbeta vid

maskinafdelningen.

Som man finner, få patienterna här utföra arbete, som
kräfver en betydlig kroppsansträngning och som äfven anses

motsvara ungefär friska personers arbete. Den dekoration,

som bars i denna arbetsgrad, var röd, och då patienterna,

efter hvad det uppgafs och h vilket äfven efter allt hvad jag

kunde iakttaga tycktes sannolikt, då patienterna, säger jag,

mycket gärna önskade att komma upp i denna arbetsgrad,

så visar det sig alltså, att den röda dekorationen kan te sig

eftersträfvansvärd äfven utanför Frankrike.

Principen om patienternas deltagande i arbetet var så

långt genomförd, att nästan allt yttre arbete vid sanatoriet

utfördes af dem. Där funnos vid sanatoriet naturligtvis skö-

terskor, vidare någon kökspersonal (patienterna hade nämligen
ej tillträde till köket) en trädgårdsmästare och en tvättföre-
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stånderska. Vid sanatoriet fanns dock dessutom dels tvenne

underträdgårdsmästare, dels tvenne vid maskinafdelningen an-

ställda personer, hvilka samtliga varit patienter vid sanatoriet,

men numera uppbära någon lön. Däremot utfördes allt arbete

i tvätten utom tvättföreståuderskans af patienter, allt yttre arbete

i den ganska stora parken likaså, vidare allt målningsarbete, allt

rengörningsarbete inom och utom hus, dukning, diskning o. s. v.;

ja till och med undervisningen af de ej fåtaliga, på sanatoriet

intagna barnen ombesörjdes af en patient. Portvaktsysslan

sköttes af trenne i portvaktshuset bosatta patienter, som aflöste

hvarandra till tjänstgöring under dagen (resp. dygnets olika

delar); för att, nog arbete skulle komma på dessa patienters

lott fanns en mekanisk anordning för portens öppnande, hvars

handhafvande kräfde ej så alldeles ringa ansträngning (det var

således på grund af en beräkning, som man ej använde de

numera för dylikt ändamål brukliga elektriska anordningarna).

Tilläggas må, att portvaktshuset byggts och användes så, att

dessa patienter hade samma frilultsbehandling som de öfriga

(jmfr nedan).

Hvad som närmast föranledt mig att göra detta lilla

meddelande, har varit min önskan att påpeka, huru fullständigt

man vid detta sanatorium lyckats öfvervinna hvarje slags

motvilja mot arbete, utan tvärtom gjort detta eftersträfvans-

värdt för patienterna, och huru man tydligen lyckats metodiskt
genomföra en sådan organisation, att det allra mesta af arbetet

vid sanatoriet utfördes af patienter.

Vid sidan häraf må det äfven påpekas, hurusom det,

så vidt jag kunde döma, tillämpades något vidare indika-

tioner för patienternas deltagande i arbete än hvad eljest

vanligen brukar ske. Vidare var det tydligt, att Philip
ingalunda delade den respekt för vare sig stora eller

ansträngande rörelser med armarna, som vi väl i allmänhet
varit vana att hysa, när det gäller personer med lung-
tuberkulos.

I detta sammanhang saknar det kanske ej intresse att

äfven nämna några ord angående den af Philip införda
formen för friluftsbehandling. En ligghall i vår vanliga mening
saknades. Hvardera af de ej stora sjuksalarna intogo hela
ändpartiet af de helt små byggnaderna, och hvarje sjuksal
hade fönster på tre af sina väggar. Fönstren intogo en
mycket stor del af väggytan, de voro öppna dag och natt,
vinter och sommar och eldning användes enligt bestämd upp-
gift af såväl Philip som personalen aldrig. Vid mitt besök
(en mycket kall dag och med stark storm) kan jag endast
intyga, att stormen ingalunda föreföll att blåsa med mindre
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styrka inne i sjuksalarna än i det fria. Sängarna stodo längs
med väggarna och rakt under fönstren. Så var det ock helt

naturligt, att hos den sängliggande patienten, som jag var i

tillfälle att iakttaga i sjuksalen, stormen ständigt skulle rycka
och slita i hennes dansande hårtestar.

Vidare funnos i parken små brädskjul, hvilka till form
och storlek ganska väl liknade de hos oss ofta förekommande
marknadsstånden: d. v. s. ett rum så pass stort, att det

bekvämligen rymde en säng, men där ena långväggen sak-

nades. Om jag rätt erinrar mig. begagnas visserligen också

på åtskilliga andra ställen likartade skjul vid sanatorier i och
för liggkuren om sommaren; här begagnades de dock icke

blott för några timmar på dagen, utan äfven för natten eller

enbart för natten, och detta icke blott om sommaren utan
äfven om vintern. Den enda skyddsanordning som fanns var
en presenning, hvilken vid betydligare nederbörd (regn eller

snö) kom till användning och hvilken partiellt, men blott

mycket ofullständigt ersatte skjulets felande vägg.

Dessa skjul begagnades ingalunda af alla patienter, men
de funnos dock i rätt stort antal, kanske ett 20-tal, och enligt

livad jag tyckte mig förstå, voro de en af patienterna efter-

sträfvad plats för nattlogis. En systematisk liggkur i det

fria under viss del af dagen tycktes ej för Philip spela

samma roll, som eljest vanligen är fallet, utan tycktes hufvud-

saken för honom vara, utom den rikliga näringen och äfven

kalla bad, en .oafbruten vistelse under dygnets alla timmar i

en luft, som till sm beskaffenhet så litet som möjligt skilde

sig från luften i, det fria, hvarunder han, såsom redan förut

skildrats, ingalunda fruktade för att låta patienten förrätta

en efter handj stegrad dos af arbete; naturligtvis afmättes

dgnpa stegring individuellt efter fallets kliniska förlopp.

De på sanatoriet intagna barnens skollokaler (ty under-

visning1

.
meddelades åt dem alla) voro anordnade och skötta

efter samma principer för ventileringen; äfvenså utförde de

den dagligen begagnade gymnastiken i det fria och detta

äfven vintertid. Gymnastiken bestod i fristående rörelser,

och individuella föreskrifter voro gifna för de olika rörelsernas

begagnande allt efter barnens tillstånd. I förbigående må
påpekas, hurusom den undervisning, jag var i tillfälle att åse,

var synnerligen väl ägnad att demonstrera, huru underlägsna

i ändamålsenlighet de här använda rörelseformerna voro, jäm-

förda med de hos oss begagnade.

Jag måste onekligen gifva vederbörande rätt, när de med
en viss skrytsamhet framhöllo — detta gällde ingalunda Philip

själf, men ett par af sköterskepersonalen, med hvilka jag
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samtalade — ,
att de ej kunde finna, det en friluftsbehandling

i en så sträng mening som den här använda finner tillämpning

vid flertalet sanatorier. I hvarje fall måste man vid betrak-

tande af denna fråga naturligtvis taga hänsyn till de olika

klimaten. Edinburghs klimat är säkerligen ej mildt, mycket

stormigt, väl ej heller alltför fattigt på dimma. Emellertid

uppgafs det, att frost ej synnerligen ofta förekommer, att den

ej plägar nå till mer än helt få grader samt särskildt att den

är snart öfvergående. Äfven Philip medgaf, att hans sätt

att tillämpa friluftsbehandlingen ej skulle med samma konse-

kvens kunna genomföras under ett vinterklimat, sådant vi

hafva det i norra och mellersta Sverige.

Med afseende på de resultat, som man vid Edinburgh-

sanatoriet vinner med den här skisserade behandlingsformen,

så uppgåfvos dessa på förfrågan vara mycket goda. För min
del kan jag endast säga, att patienternas utseenden allmänt

tycktes vara mycket tillfredsställande och likaså deras vikt-

ökning. Med nutidens avancerade diagnostik af lungtuber-

kulosen, kan ju visserligen denna diagnos och således äfven

sanatoriefallens rätta art någon gång blifva utsatta för skepsis.

Jag kan helt naturligt ej närmare yttra mig om denna fråga,

hvad särskildt angår detta sanatorium; blott kan jag tillägga,

att patienterna på sanatoriet blifva hänvisade dit från Edin-
burghs dispensär, hvilken grundlagts och sedan 25 år ledts

af Philip. Det kan kanske därför tyckas berättigadt att

antaga, att det på en dylik institution kan hafva utbildat sig

en tradition för lungtuberkulosens diagnostik, så att en särskild

skepsis mot diagnoserna härstädes ej vore på sin plats.

När jag här med några ord refererat den af Philip till-

lämpade regimen, hvilken såväl genom det oförskräckta till-

låtandet af äfven ansträngande arbete, som genom det synner-
ligen hänsynslösa användandet af frisk luft under hela dygnet
utan någon som helst kompletterande uppvärmning i någon
män tyckes afvika från den hos oss vanliga, så behöfver jag
naturligtvis ej tillägga, att jag ej kan hafva någon som helst
föreställning om ändamålsenligheten af den af Philip följda
regimen, jämförd med den hos oss vanliga. En slutsats tyckes
man dock berättigad att draga nämligen den, att lungtuber-
kulos vid användande af frisk luft kan med stor framgång
behandlas, äfven om detta sker på ett för öfrigt mycket skilj-

aktligt sätt. Ännu en, om ock mera speciell slutsats skulle
jag dock vilja tillfoga, nämligen den, att förhållandena vid
sanatoriet afgåfvo tydligt vittnesbörd om Philips betydande
förmåga af organisatoriskt initiativ.

Stockholm, Isaac Mnrcua’ Boktryckeri-Aktiebolag, 1010.
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